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ZARZĄDZENIE Nr 2607/2021
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego na wspieranie realizacji zadania publicznego pn.  
„Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży na terenie Siemianowic Śląskich” wraz 
z udzieleniem dotacji na jego realizację w 2022 roku. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 221 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 z poźn. zm.), 
art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 11 ust. 1, pkt 1 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
Uchwały Nr 411/2021 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 października 2021 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2022 z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, Zarządzenia 
Nr 2606/2021 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 7 grudnia 2021 r. 
w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań 
publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
w 2022 roku w otwartych konkursach ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie” oraz § 8 ust. 1 Zarządzenia nr 2208/2021 Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędowi Miasta Siemianowice Śląskie.

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego na wspieranie realizacji zadania publicznego pn. „Edukacja 
artystyczna dzieci i młodzieży na terenie Siemianowic Śląskich” wraz z udzieleniem dotacji na
jego realizację w 2022 roku (treść konkursu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia).
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie. 
§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Prezydenta 
Miasta Siemianowice Śląskie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10, publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
Siemianowice Śląskie.

Prezydent Miasta
/-/ Rafał Piech



Zaparafowali:
Skarbnik Miasta
/-/ Katarzyna Chrapek-Rogowska

Drugi Zastępca
Prezydenta Miasta
/-/ Marta Suchanek-Bijak

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu
/-/ Krzysztof Nos

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym:
Radca Prawny
/-/ Maciej Bieniak
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